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KẾ HOẠCH 

Tầm soát xét nghiệm sàng lọc SARS - CoV - 2 trên địa bàn phường 

Từ ngày 25/9/2021 đến ngày 05/10/2021 

 

Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 16/09/2021 của UBND thị xã 

Hoài Nhơn Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn mới trên địa bàn thị 

xã Hoài Nhơn.  

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 23/9/2021 của UBND phường 

về Phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn mới trên địa bàn phường 

Hoài Thanh; 

Để đảm bảo khoanh vùng, tầm soát sàng lọc nhằm truy vết phát hiện nhanh, kịp 

thời số ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng, nhằm phục vụ, chăm sóc sức khỏe người 

dân được tốt hơn. UBND phường Hoài Thanh xây dựng kế hoạch bổ sung xét nghiệm 

sàng lọc SARS-CoV-2 tại các khu phố trên địa bàn phường, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU CHUNG 

 - Kịp thời phát hiện sớm ca bệnh để xử lý dịch triệt để kịp thời. 

- Diện xét nghiệm được điều chỉnh kịp thời, phù hợp với tình hình dịch tễ. 

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

100% địa bàn (khu phố) không có ổ dịch cộng đồng hoặc đã qua 28 ngày 

không phát hiện ca bệnh mới được xét nghiệm sàng lọc định kỳ tối thiểu 02 

lần/tháng.  
 

 III. YÊU CẦU 

 Công tác lấy mẫu xét nghiệm phải tuân thủ các quy định về an toàn sinh 

học; thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế đối với dịch 

bệnh nhóm A, bảo đảm chất lượng mẫu. 

Việc xét nghiệm tầm soát phát hiện ca bệnh tại cộng đồng được thực hiện 

phù hợp theo cập nhật tình hình dịch bệnh tại từng khu phố,trên cơ sở tính toán một 

cách khoa học, tiết kiệm, mang lại hiệu quả cao. 

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Nguyên tắc thực hiện 

- Đối với các khu phố không có ổ dịch cộng đồng hoặc có ổ dịch nhưng đã 

qua 28 ngày không phát hiện ca bệnh: mới thì tổ chức xét nghiệm sàng lọc định kỳ 

tối thiểu 02 lần/tháng. Việc xét nghiệm có thể lựa chọn một trong các hình thức 

sau: 
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- Xét nghiệm 20-30% dân số theo cách chọn ngẫu nhiên theo hộ gia đình (tất 

cả các thành viênhoặc đại diện hộ gia đình, người có mối quan hệ, giao tiếp rộng 

với bên ngoài). 

- Trường hợp có các ổ dịch phát sinh thuộc vùng giáp ranh thì có thể thực 

hiện xét nghiệm với tỷ lệ cao hơn, thậm chí có thể thực hiện 100% dân số có mặt. 

Đối với các vùng/khu vực có ổ dịch cộng đồng mới phát sinh ca bệnh: 

- Căn cứ vào số lượng ca bệnh xuất hiện, kết quả điều tra truy vết và theo đề 

xuất của ngành y tế để kịp thời xác định vùng/khu vực cần phong tỏa, giãn cách từ 

đó xác định phạm vi, số lượng cần phải xét nghiệm sàng lọc. Thực hiện xét nghiệm 

tầm soát 100 dân số trong khu vực phong tỏa với tần suất 3 lần trong 7 ngày (2-3 

ngày/lần) ưu tiên sử dụng xét nghiệm kháng nguyên nhanh (test nhanh) để bóc tách 

ngay các trường hợp F0 nhằm cách ly nguồn lây nhiễm và điều trị kịp thời. Có thể 

kết hợp xét nghiệm kháng nguyên nhanh (test nhanh) và xét nghiệm RT-PCR với 

nhóm đối tượng phù hợp. 

- Căn cứ vào kết quả phát hiện F0 khi thực hiện tầm soát và kết quả truy vết 

F0 để có thể mở rộng hoặc thu hẹp vùng cần phải xét nghiệm. 

Đối với các vùng/khu vực có ổ dịch cộng đồng và đã qua 3 lần xét nghiệm 

với quy mô 100% dân số nhưng chưa đủ 21 ngày kể từ khi phát hiện ca F0 cộng 

đồng vào thời điểm gần nhất: 

- Thực hiện xét nghiệm tầm soát với quy mô 100% hộ gia đình và xét 

nghiệm cho đại diện hộ gia đình với tần suất 5-7 ngày/lần. Thực hiện dứt điểm theo 

từng địa bàn và đảm bảo không để lây nhiễm chéo khi thực hiện lấy mẫu. 

- Căn cứ vào kết quả phát hiện F0 khi thực hiện tầm soát và kết quả truy vết 
F0 để có thể mở rộng hoặc thu hẹp vùng cần phải xét nghiệm cho phù hợp. 
 

2. Phân nhóm đối tượng 

- Nhóm 1: 100% người đại diện hộ gia đình trong diện test nhanh (Trừ trẻ em 

dưới 2 tuổi ngoại trừ trường hợp đặc biệt) tại: 02 khu phố Trường An 1, Lâm 

Trúc 1: Test: 07 ngày/ lần.  

Nhóm 2: 100% người đại diện hộ gia đình trong diện test nhanh (Trừ trẻ em 

dưới 2 tuổi ngoại trừ trường hợp đặc biệt) tại: 08 khu phố: khu phố An Dinh 1, 

An Dinh 2, An Lộc 1, An Lộc 2, Mỹ An 1, Mỹ An 2, Trường An 2, Lâm Trúc 

2: Test nhanh 10 ngày / lần.  

- Các khu vực phong tỏa: Thực hiện theo kế hoạch và chỉ định riêng căn cứ 

khoanh vùng cụ thể. 

(*)Lược đồ thực hiện kèm theo kế hoạch. 

3. Đối tượng, thời gian và đơn vị thực hiện 

- Đối tượng và định kỳ lấy mẫu: 

+ Đối tượng thuộc nhóm 1: Thực hiện 2 lần, định kỳ 7 ngày/1lần, do Trạm 

Y tế thực hiện lấy mẫu test đơn. 

+ Đối tượng thuộc nhóm 2: Thực hiện 2 lần, định kỳ 10 ngày/1lần, do Trạm 

Y tế phường thực hiện lấy mẫu test gộp 2 người/01 mẫu. 
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- Thời gian thực hiện: Từ 25/9/2021 đến ngày 05/10/2021 (có lịch kèm theo). 

- Đơn vị thực hiện: Trạm Y tế phường và đề nghị hỗ trợ lực lượng. 

4. Kỹ thuật lấy mẫu và xét nghiệm 

 - Thực hiện lấy mẫu theo hướng dẫn tại Quyết định số 3638/QĐ- BYT ngày 

30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát 

và phòng, chống COVID-19”. 

 - Danh sách kết quả xét nghiệm được lưu tại Trạm Y tế phường Hoài Thanh. 

 5. Thực hiện truy vết, tổ chức cách ly: Trong quá trình thực hiện xét 

nghiệm sẽ thực hiện truy vết và tổ chức thực hiện cách ly F1, F2 theo quy định nếu 

có ca bệnh nghi ngờ phát sinh. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ nguồn ngân sách của cấp trên hỗ trợ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo phường 

- Tổng hợp số hộ, số nhân khẩu theo đơn vị khu phố/phường. Lập danh sách 

đầy đủ, chính xác số nhân khẩu hiện có mặt theo từng hộ gia đình (bao gồm những 

trường hợp đang tạm trú) ở từng khu phố. Báo cáo danh sách về Trung tâm Y tế 

Hoài Nhơn đề nghị hỗ trợ các loại test nhanh kháng nguyên. 

- Thông báo, sắp xếp theo khung giờ để người được chọn lấy mẫu đến điểm 

lấy mẫu bảo đảm đạt 100% chỉ tiêu theo kế hoạch. Theo dõi đối chiếu danh sách 

không để sót trường hợp người dân thuộc đối tượng không được lấy mẫu xét 

nghiệm.  

- Chuẩn bị địa điểm và các điều kiện cần thiết, huy động lực lượng hỗ trợ để 

tổ chức các buổi lấy mẫu xét nghiệm nhanh chóng, hiệu quả đảm bảo giãn cách, an 

toàn theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

- Cử cán bộ làm đầu mối phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã phân luồng, 

hướng dẫn, ghi danh sách các đối tượng được lấy mẫu xét nghiệm đảm bảo an 

ninh, trật tự trong suốt thời gian tổ chức lấy mẫu xét nghiệm. 

- Khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, khẩn trương phối 

hợp cơ quan y tế  “thần tốc” triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng 

qui định.  

2. Trạm Y tế phường 

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phường triển khai xét nghiệm sàng lọc, báo 

cáo đề xuất UBND thị xã và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã 

Hoài Nhơn, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn để tổ chức thực hiện. 

3. Trưởng các khu phố 

Phối hợp từng Tổ dân phố thông báo cho số trường hợp đại diện hộ test 

nhanh kháng nguyên đến tại điểm test theo thời gian; phân bổ lịch cụ thể từng tổ 

dân phố (mỗi tổ dân phố cách nhau 30 phút) để đảm bảo giãn cách, an toàn phòng, 

chống dịch COVID-19. 
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Trên đây là Kế hoạch Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn 

phường Hoài Thanh./. 

 
Nơi nhận: 
- Trung tâm Y tế thị xã; 

- TT. Đảng ủy; 

- TT. HĐND phường; 

- Chủ tịch, các PCT UBND phường; 

- BCĐ phường; 

- Trưởng khu phố; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Kim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-23T11:03:59+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Hữu Kim<kimnh@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-09-23T11:05:35+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân phường Hoài Thanh<ubndhoaithanh@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-09-23T11:05:41+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân phường Hoài Thanh<ubndhoaithanh@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-09-23T11:06:50+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân phường Hoài Thanh<ubndhoaithanh@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




